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 ״טנדברג״, סטריאו מערכות יבואני צ׳ילג״ ״אלקטרון חברת
 מטובי — גרמניה מתוצרת ״אלאק״ ופטיפונים נורבגיה מתוצרת
 מוגבלת ולתקופה לראשונה להציע גאה - שמע למערכות היצרנים

הנחה. במחירי במעלה, ראשונה באיכות סטריאו מכשירי בלבד,
 - ״12 ״סולפסופר אמפליפייר טיונר

״ _ 15־20 רמקולים 2 , 9.— במחיר ,5 0 ל״י !1,250 במקום ל״י 0
| ״פיקרינג״) מגנטי (ראש ומכסה, בסיס כולל ,810 פטיפון י ת ך ן

המבצע במסגרת המערכת, עם יחד הפטיפון את לרוכשים
2.— המחיר ,5 0 ל״י 3,300 במקום ל״י 0

 אנגליה ,0£0ו1 8. זזג//\/\5 מחוצות מקורי תקליטים מנקה
־ מהודר. שנה ולוח *

260533:70,ת״א 107 החשמונאי□ בע״מ. ג7צ׳י אלקטרון היבואן:
ג י הש : ל ל צ  ; 24 המדינה כיכר אלקטרוניקס, שטורם מ. ; 106 אלנבי ״אלוד״, — תל־אביג א

 חנויות; מרכז אברהם, שמעיה — אילת ;91 ג׳ורג׳ המלך כוכב, רדיו ;8 בו־יהודה פספורט, פוטו
 ;35 רוטשילד למר, פוטו — בת־ים ;49 העצמאות האלקטרוני, השרות ״סטריאו״ — באר״שבע
 ; 11 מסחרי מרכז כליפה, — דימונה ;ה׳ כניסה ,5 כורזים צ׳ילג, אלקטרון שרותי — גבעתיים
 בע״מ, טבל אלקטרו — פתח־תקווה ;15 שטמפפר רונטון, — נתניה ; 18 סירא בן מקול, — ירושלים

 ,38 דבורה ״הטכנאי״, — וחיפה מוצקין קרית ;34 עזר חיים אלקטרוניקה״, ״קיט ; 13 ההסתדרות
*י .42 ביאליק קיט״, ״סטריאו — רמת״גן ׳מוצקיו; קרית !^

)43 מעמוד (המשך
 דיברי על להוסיף יכול אדם ״אם שינה,

 כולם היום כן? יעשה שלא מדוע חכמים,
 אחרי היום כל רצים בחומר, שקועים

 גדול עולם איזה יודעים לא אנשים הכסף.
 לימוד האמונה, עולם מפספסים. הם ומלא

 הנפש.״ תוך אל והחדירה התורה
באווי והתחנך גדל הלפרין רפאל הרב

 של ארוכה מסורת למישפחתו דתית. רה
 תורות־ אל וחוקרי־תורה. חכמי־תורה

בנד בצעירותו. הגיע המיזרחיות הלחימה

והפוחלצים הלפרין
וחולין תורה

 רבים תלמידים אימן רבות שנים שך
 היפא־ ההירארכיה ובדרגות בסולמות ועלה
 ביותר הגבוה התואר בעל הוא כיום ניות.

תו במערב, לאמן־קאראטה להינתן היכול
 להסמיך זכות לו המקנה השן־היא, אר

יפא אמני־קאראטה גם לחגורדדשחורה
ניים.

 קארא- לימד שבהן רבות שנים לאחר
עצ להגנה הראשונים המכונים באחד טה,
בת הופיע הוא־עצמו, שהקים בארץ מית

 גם עצמו וביסס ובעולם בארץ חרויות
 הלפרין, החליט ומכוניות מוסכים בעיסקי

 מכובד למקום גם לעצמו לדאוג ,47 בגיל
הבא. בעולם

״את העסקים. את מנהלת האשה
 ברטי,״ אשתי, עכשיו מנהלת העסקים

 הכורסה על מתרווח כשהוא רפאל, מספר
ב המהודר שבביתו בחדר-עבודתו הנוחה

לי את משלים הוא שם תל־אביב, צפון
המאוח הלילה בשעות היומיים מודיו
 משתדל אני בשבוע אחדות ״פעמים רות.

 תשלום ללא צה״ל, חיילי בפני להופיע
 בישיבה, אני היום שכל ומאחר כמובן.

 הכבוד כל באמת האשה. על סומך אני
לה.״
 ד,לפ- ממוסדות באחד לומדים ילדיו גם

ארו פיאות מגדלים הם שבבני־ברק. רין
 ונראים, שחורות קאפוטות לובשים כות,

 בשעות דבר.״ לכל ״יהודים הלפרין כדיברי
 לימודי את סיימם לאחר הצהריים, אחר

 האחרונים מן תלמוד־תורה, בחדר התורה
 אביהם אל מצטרפים הם בישראל, בסוגו

פר מורים אותם מלמדים ושם בישיבה,
לימודי־חולין. טיים

 בן רק ״דובי בהישגיהם. גאה אביהם
הלי השיטה ״ובזכות אומר, הוא ארבע,״
 ולימודי- תורה לימודי הזו, החדשה מודית
 ארוך, יום־לימודים במשך מצורפים חולין

 אחר ילד כל כמו לקרוא כבר יודע הוא
ג׳.״ בכיתה

 לרפאל נותר מתי :היא היחידה הבעייה
 ומסביר, צוחק הוא 1 להתאמן זמן הלפרין

 מתות דקות הרבה ״יש חיה: הדגמה תוך
 לנצל יודעים לא שבני-אדם היום, במשך
תרגי עושה ו ברמזור נעצר אני אותן.

 הישיבה של האלה הקירות אחדים. לים
 עובר אני :אולנדהתעמלות בשבילי הם

 יום, כל וכך, בקירות חובט במיסדרונות,
 כושר על לשמור בשביל זמן די מצטבר

מעולה.״
 הוא המישפחתית ארוחת־הערב אחרי

 שהביא אחדים, חלוקי-נחל לרסיסים מנפץ
סיפרי־התורה. אל וחוזר מראש־העין,
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